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«У цьому номері газети             
хочеться детальніше зупини-
тися на питанні початку опа-
лювального сезону.

У Боярці з 24 жовтня 
офіційно було розпочато 
опалювальний сезон, але не 
без проблем. Основна при-
чина – значна зношеність 
комунікацій. Станом на 3 
листопада багатоповерхо-
ві будинки підключено до 
централізованого теплопос-
тачання, але без тепла зали-
шаються два будинки – по 
вул. Маяковського, 2 та Не-
залежності, 1.

Початку опалювально-
го сезону передували дуже 
непрості переговори з Ки-
ївоблгазом. Річ у тому, що 
населення міста заборгувало 
750 тис. грн. Опалення було 
включено лише тому, що 
міська рада надала гаран-
тійні листи про погашення 
половини боргу з міського 
бюджету.

Звертаюсь до жителів 
міста з проханням усвідоми-
ти сказане мною: заборгова-
ність буде погашено за раху-
нок бюджетних коштів. Але 
це не означає, що споживачі 
можуть вже не платити. Їх 
борг залишається їхнім бор-
гом. Таким кроком міська 
рада наче «позичила» борж-
никам кошти. Після пога-
шення боргів боярчанами, 

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: 
ПРО БОРГИ, ЕНЕРГІЮ 
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ці кошти будуть «осідати» на 
рахунку КП «БГВУЖКГ» і в 
подальшому будуть спрямо-
вуватись на потреби підпри-
ємства та необхідні роботи.

Принагідно наголошую 
на необхідності своєчасно 
розраховуватись за спо-
житий газ, оскільки газо-
постачальні організації 
запровадили практику пе-
рекладання існуючих бор-
гів на місцеві бюджети. А 
для міста це означає відмо-
ву від реалізації інших над-
важливих проектів та робіт.

Зроблено також певні 
кроки, щоб у майбутньому 
уникнути значних аварій на 
тепломережах, подібних до 
тих, що сталися по вул. Чер-
нишевського, 2 та Волго-
градській, 20. Такі аварійні 
ситуації, пов’язані зі станом 
тепломереж, ведуть до знач-
них збитків, навіть до повної 
зупинки котелень.

Цього року багато ува-
ги було приділено заміні 
потужних енергонеефек-
тивних ліхтарів вуличного 
освітлення на сучасні LED 
ліхтарі. Впродовж 9 місяців 
цього року маємо приємний 
результат – було зекономле-
но на вуличному освітленні 
понад 115 тис. кВт електро-
енергії. Плануємо до кінця 
року замінити освітлення 
ще по вулицях: Самійленка, 
Східній, М. Шляхового, Зе-

леній, Декабристів, Лисенка, 
Лікарняній, пров. Волин-
ському та ін.

Також цього року роз-
почнеться заміна внутріш-
ньобудинкового освітлення 
під’їздів багатоповерхових 
будинків. На міжповерхових 
клітинах замість лампочок 
розжарювання потужністю 
30-40 Вт буде встановлено  
економні та яскраві LED 
ліхтарі потужністю 6 Вт. За-
міняться і лампи вхідної 
групи будинків. Їх вже при-
дбано.

Наступного року Бояр-
ка має шанс стати першим 
або одним з небагатьох міст, 
яке повністю перейшло 
на енергоефективне LED-
освітлення.

Найближчим часом пла-
нується замінити світлофор 
на перехресті вул. Молодіж-
ної та Білогородської. Всі ми 
пам’ятаємо, що влітку цей 
світлофор тривалий час не 
працював і відновити його 
роботу владі вдалося лише 
після надання гарантійного 
листа. Тоді було замінено 
обладнання – контролер для 
управління об’єктом, яке 
буде використовуватись і в 
новому світлофорі.

Всі світлофорні об’єкти 
вже взято на баланс міста. 
Тож тепер заміна світлофо-
рів – це завдання для міської 
влади на наступний рік».

СЛОВО МЕРА

До закінчення подання про-
ектів залишилося 2 тижні. Ще 
досить часу, щоб усе спланува-
ти, обдумати, знайти підтримку 
серед боярчан або розпочати по-
шуки ідеї, як зробити своє місто 
кращим. Ще є час, щоб продума-
ти рекламну кампанію, розроби-
ти якомога детальніший бюджет 
чи зняти відео про свою ідею!

ПОДАТИ ПРОЕКТ МОжНА: 
• на порталі 

gb.mistoboyarka.gov.ua;
• у Центрі надання адміністра-

тивних послуг (вул. Грушевсько-
го, 39 – Боярська міська рада);

• у Відділі інформаційно-
аналітичного забезпечення (вул. 
Білогородська, 13, каб. № 14).

РОЗШУКУЮТЬСЯ ІДЕЇ ЩОДО 
ПОКРАЩЕННЯ МІСТА
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№
з/п

Назва показника Послуга з централізованого опалення

для абонентів
житлових будинків
з будинковими та

квартирними приладами
обліку теплової енергії

для абонентів
житлових будинків
без будинкових та

квартирних приладів
обліку теплової енергії

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених та-
рифах на теплову енергію для потреб населення

1458,84 298,30

2 Витрати на утримання абонентської служби, всього: у т. ч 0

2.1 витрати на оплату  праці

2.2 внески на соціальні заходи

2.3 інші витрати абонентської служби

3 Витрати з проведення періодичної  повірки, обслуговування  і ремон-
ту квартирних засобів обліку, в т. ч. їх демонтажу, транспортування та 
монтажу після повірки

х х

4 Решта витрат, крім послуг банку

5 Собівартість послуг, без урахування послуг банку 1458,84 298,30

6 Послуги банку

7 Повна планова собівартість послуг з урахуваннямпослуги банку 1458,84 298,30

8 Розрахунковий прибуток, всього, в т. ч.:

8.1 чистий прибуток

8.2 податок на прибуток

9 Плановані тарифи на послугу 1458,84 298,30

10 Податок на додану вартість 291,77

11 Плановані тарифи на послугу з ПДВ 1750,61 357,95

12 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 

за місяць, протягом  опалювального періоду з ПДВ

13 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176

14 Опалювальна площа, м2 105900,66

Начальник КП «БГВУЖКГ»                                                                                                                      В. А. Камінський
Начльник ПЕВ                                                                                                                                                    Г. І. Козакевич

ПРОЕКТ
РОЗРАхУНОК ТАРИФІВ НА ПОСЛУГУ З цЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ, ЩО НАДАєТЬСЯ 

НАСЕЛЕННЮ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИєМСТВОМ  «БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИчЕ 
УПРАВЛІННЯ жИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Керуючись Порядком дове-
дення до споживачів інформації 
про перелік житлово-комуналь-
них послуг, структуру цін/тари-
фів, зміну цін/тарифів з обґрун-
туванням її необхідності та про 
врахування відповідної позиції те-
риторіальних громад, затвердже-
ним наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-
дарства України від 30.07.2012 р. 
№ 390, Комунальне підприємство 
«Боярське головне виробниче 
управління житлово-комуналь-

ДО УВАГИ МЕШКАНцІВ, БЮДжЕТНИх УСТАНОВ 
ТА ІНШИх ПІДПРИєМСТВ М. БОЯРКИ!

ного господарства» доводить до 
відома споживачів інформацію 
про намір провести зміну тари-
фів на послугу з централізованого 
опалення, що надається населен-
ню КП «БГВУЖКГ», та на тепло-
ву енергію.

Згідно з розрахунком, та-
риф на послугу з централізова-
ного опалення, що надається 
населенню, становитиме: 61,83 
грн./м2 за місяць з ПДВ.

Тариф на теплову енергію ста-
новитиме:

• для населення – 

1 458,84 грн./Гкал. без ПДВ;
• для бюджетних установ – 
1 870,89 грн./Гкал. без ПДВ;

• для інших споживачів – 
1 859,35 грн./Гкал. без ПДВ.
Пропозиції та зауваження 

просимо надавати в термін 
з 27 жовтня 2017 року до 10 
листопада включно 2017 року 
до КП «БГВУЖКГ» за теле-
фонами: 46-924, 41-170 або 
за адресою: м. Боярка, вул.                           
П. Сагайдачного, 30.

Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради повідомляє, 
що відповідно до розпорядження 
Боярського міського голови від 
19 жовтня 2017 року № 02-14/308 
«Про початок опалювального 
сезону в м. Боярка», доручено 
розпочати з 20 жовтня 2017 року 
опалювальний сезон у м. Боярка.  

Станом на 20 жовтня 2017 
року заборгованість населення 

за послугу з централізованого 
опалення перед комунальним 
підприємством «Боярське го-
ловне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства» склала понад 4 млн. 
грн., що призвело до заборгова-
ності КП «БГВУЖКГ» перед га-
зопостачальними організаціями. 

Тому пуск котелень, що за-
безпечують опалення житлових 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ВПЛИВАє НА ПОчАТОК 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Головне завдання КП 
«БГВУЖКГ» в останню декаду жов-
тня – розпочати опалювальний се-
зон житлового фонду у м. Боярка. 

Запуск котелень «Космос», 
«Новозбудова» розпочато з 24 жов-
тня 2017 року. Подача централізо-
ваного теплопостачання в будинки 
ускладнювалася необхідністю про-
ведення аварійних ремонтів окре-
мих ділянок теплотрас.

Станом на 1 листопада 2017 
року, проводяться аварійні робо-
ти з ремонту теплотраси по вули-

КП «БГВУжКГ» ПОВІДОМЛЯє
ці Пушкіна. Це дозволить подати 
теплоносій на житлові будинки 
по вул. Чернишевського, 2; вул. 
Білогородській, 41, 43, 144, 134. 

Залишаються без опалення 
ще 3 будинки: по вул. Волго-
градській, 20, Маяковського, 2, 
Незалежності, 1.

Після ліквідації аварії тепло-
траси по вулиці Пушкіна, буде 
проведено ремонт теплотрас для 
підключення вищевказаних бу-
динків. Роботи плануються завер-
шити до 5 листопада 2017 року.

Працівники виробничих 
дільниць комунального під-
приємства проводять постійну 
роботу щодо стабілізації теп-
лового режиму внутрішньо-
будинкових мереж житлового 
фонду (утворення повітряних 
пробок у стояках та батареях 
опалення).

КП «БГВУЖКГ» приносить 
вибачення за тимчасові незруч-
ності та робить все необхідне для 
якісного надання послуги цен-
тралізованого теплопостачання. 

будинків м. Боярка, розпочато з 
24 жовтня 2017 року.  

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради просить з ро-
зумінням поставитися до ситуа-
ції, яка склалася.  

Закликаємо мешканців міс-
та вчасно здійснювати оплату за 
житлово-комунальні послуги з 
метою уникнення в подальшо-
му таких ситуацій.

• слюсарі-сантехніки – 4 од.; 
• покрівельники 4-го розряду – 2 од.;
• слюсар з ремонту устаткування котелень – 2 од.;
• слюсар з ремонту теплових мереж – 2 од.; 
• оператор котельні на твердому паливі –2 од.;
• електрогазозварник – 2 од.;
• тесляр – 1 од. 

Звертатися за адресою:  
м. Боярка, вул. Сагайдачного, 30, 

тел.: (04598) 41-170.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ДО КП «БГВУжКГ» ПОТРІБНІ:

Як повідомляють комунальники, потужний штормовий вітер 
наробив багато лиха і в Боярці. 

Впродовж останніх днів було ліквідовано наслідки буревію по 
провулку Сосновому поблизу  військового ліцею ім. Богуна. Також 
проведено кронування та видалення аварійних дерев. Зокрема, по 
вул. Незалежності, 10 покроновано аварійні дерева – верба і каштан. 

По вулиці Хрещатик біля парку Перемоги видалено 3 аварій-
них та покроновано 5 дерев. По вул. Молодіжній, 57 видалено су-
хостійну березу, покроновано аварійну вербу. По вул. Лазо, 10 та 
Зеленогірській, 44 проведено кронування двох дерев.

Поліція Києва та області з 
31 жовтня перейшла на посиле-
ний режим служби, повідоми-
ли у прес-службі відомства на 
Facebook.

Керівник Нацполіції Сергій 
Князєв ухвалив таке рішення 
через низку тяжких злочинів з 
використанням зброї та вибу-
хівки на Київщині.

«Перш за все, посилені захо-
ди спрямовані на забезпечення 

безпеки наших громадян. Тому 
прошу з розумінням поставитися 
до збільшення присутності по-
ліцейських на вулицях, вокзалах, 
аеропортах, на в'їздах-виїздах з 
Києва та області, у місцях масо-
вого перебування людей», – на-
голосив очільник відомства.

Зокрема, на вулицях збіль-
шили кількість нарядів поліції, 
до складу яких увійшли пат- 
рульні, кінологи, оперативни-
ки та інші правоохоронці.

чОМУ СТАЛО 
БІЛЬШЕ ПОЛІцЕЙСЬКИх

Силами дирекції інформа-
ційних технологій та ТК ПрАТ 
«Київобленерго» було розро-
блено та впроваджено веб–сер-
віси: особиста сторінка спо-
живача та кабінет юридичного 
споживача, що дозволяють дис-
танційно вирішувати питання 
розрахунків за електроенергію. 
За допомогою даних сервісів 
наші споживачі отримують по-
вну інформацію по своїх особо-
вих рахунках. А також, можуть:

• передавати покази лічиль-
ника;

• переглядати інформацію 

про споживання;
• контролювати надходжен-

ня оплати;
• сплачувати за електроенер-

гію онлайн;
• отримувати інформацію про 

поточні тарифи за електроенер-
гію та розмір тарифних блоків;

• переглядати рахунки за елек-
троенергію, за поточний місяць.

Нині вже 60 530 побутових 
та 961 юридичних спожива-
чі користуються даними веб-
сервісами і ця кількість щоден-
но зростає.

ВЕБ–СЕРВІСИ – цЕ ЗРУчНИЙ
 ТА ЕФЕКТИВНИЙ СЕРВІС КЕРУВАННЯ 
РОЗРАхУНКАМИ ЗА СПОжИТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

6 ЛИСТОПАДА, 18:00, АКТОВА ЗАЛА БОЯРСЬКОГО КОЛЕГІУМУ
(ВУЛ. П. САГАЙДАчНОГО, 62). 

Спектакль «Блокпост Україна» за поезією Бориса Гуменюка – 
перша в світі вистава про гібридну війну, присвячена героям АТО 
від Київського театру української традиції «Дзеркало» (художній 
керівник театру – Володимир Петранюк).

ВхІД ВІЛЬНИЙ. ЗАПРОШУЮТЬСЯ УчАСНИКИ АТО ТА ВСІ ОхОчІ. 

АНОНС 
4 ЛИСТОПАДА, 13:00, БОЯРСЬКИЙ КРАєЗНАВчИЙ МУЗЕЙ 

(ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 49). 
Поетично-музичне дійство «Осіння зустріч» за участі лауреата 

всеукраїнських конкурсів авторської пісні барда Тетяни Домілов-
ської (м. Київ) та члена Національної спілки письменників Укра-
їни, голови ГО «Боярське Мистецьке Братство» Тетяни Володай 
(Зубкової) (м. Боярка).

ВхІД ВІЛЬНИЙ.

ЛІКВІДОВАНО НАСЛІДКИ БУРЕВІЮ

11 ЛИСТОПАДА З 10 ГОД. у Боярському будинку культури у рамках фестивалю
 імені Івана Коваленка відбудеться вокальний конкурс «Осіння пісня».
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Виконавчий комітет Боярської міської ради розпочав співпра-
цю із сервісом державних електронних послуг IGov.

Пропонуємо Вашій увазі перший блок адміністративних пос-
луг онлайн за посиланням: https://mistoboyarka.gov.ua/zhyteliam/
igov_Item2.html.

За допомогою даного порталу Ви маєте змогу замовити                         
послугу, не виходячи з дому:

АДМІНПОСЛУГИ ОНЛАЙН 
ДОСТУПНІ У БОЯРцІ

Цей портал розроблено волонтерською командою iGov у             
рамках боротьби з корупцією в Україні та вдосконалення бізнес-
процесів у наших державних органах. Тут зібрано послуги, які 
державні органи України надають громадянам та бізнесу.

Для замовлення послуги Вам необхідно зареєструватися 
на порталі iGov, увійти в особистий кабінет, внести необхідну                    
інформацію та замовити необхідну послугу.

Забрати документ можна буде в зручний для вас час в                                   
Боярській міській раді за адресою: вул. М. Грушевського, 39.

• Реєстрація місця проживання особи (із опцією одно-
часного зняття з реєстрації з попереднього місця);

• Зняття з реєстрації місця проживання особи у зв'язку 
зі смертю;

• Зняття з реєстрації місця проживання особи;
• Довідка про реєстрацію місця проживання/перебу-

вання особи (для отримання ID-карти);
• Реєстрація місця проживання дитини до чотирнад-

цяти років;
• Зняття з реєстрації місця проживання дитини до чо-

тирнадцяти років;

Зайти на сайт mistoboyarka.gov.ua. На головній сторінці 
або в меню «Жителям» перейти за посиланням iGov та            
вибрати потрібну послугу зі списку. 

У полі «Оберіть свій регіон» вибрати Київську область, а в 
полі «Місто» – Боярка.

Здійснити вхід через один із запропонованих та зручних 
для Вас способів. 

Пройти ідентифікацію та заповнити всі обов'язкові поля. 
Вказати дату та час, коли Вам буде зручно прийти до орга-
ну реєстрації для завершення процесу.

Завантажити скан або фотографію необхідних документів.

Коли заявка буде оброблена, Ви отримаєте підтвер-
дження, що на Вас чекають у зазначений час із пере-
ліком документів.

У зазначений час Ви приходите до органа реєстрації, де 
підписуєте всі необхідні документи та відразу отримуєте 
печатки про реєстрацію в паспорті чи інші довідки. 

ЯК ЗАМОВИТИ АДМІНІСТРАТИВНУ ПОСЛУГУ ОНЛАЙН

1

2
3
4
5

6
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Місто Боярка
офіційний портал: mistoboyarka.gov.ua

+380 (4598) 42-246
portalboyarka@gmail.com

Боярська міська рада

НА ОФІцІЙНОМУ ПОРТАЛІ MISTOBOYARKA.GOV.UA ТЕПЕР
ДОСТУПНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

ДЛЯ жИТЕЛІВ МІСТА БОЯРКА

План План План План План План План План

1. Виробнича 
собівартість

тис.
грн. 

351 537,97 1 311,71 49 591,79 185,04 2 212,05 8,25 403 341,81 1 505,01

1.1 Паливо котелень грн. 273 730,16 1 021,38 0,00 0,00 0,00 0,00 273 730,16 1 021,38

1.4 Витрати на оплату 
праці

грн. 10 782,10 40,23 3 488,20 13,02 1 727,21 6,44 15 997,52 59,69

1.5 Відрахування на 
соціальні заходи

грн. 2 372,06 8,85 767,40 2,86 379,99 1,42 3 519,45 13,13

1.6 Амортизація основних 
засобів

грн. 48 278,88 180,15 45 336,19 169,16 91,84 0,34 93 706,90 349,65

1.7 Витрати на 
електроенергію

грн. 15 554,94 58,04 0,00 0,00 13,01 0,05 15 567,95 58,09

1.16 Податок на нерухоме 
майно

грн. 246,87 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 246,87 0,92

1.17 Плата за землю грн. 41,62 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 41,62 0,16

1.18 Матеріальні витрати грн. 531,34 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 531,34 1,98

4. Всього витрат грн. 351 537,97 1 311,71 49 591,79 185,04 2 212,05 8,25 403 341,81 1 505,01

5. Рентабельність грн. 21 092,28 78,70 2 975,51 11,10 132,72 0,50 24 200,51 90,30

6. Податок на прибуток грн. 3 796,61 14,17 535,59 2,00 23,89 0,09 4 356,09 16,25

7. Нерозподілений 
прибуток

грн. 17 295,67 64,54 2 439,92 9,10 108,83 0,41 19 844,42 74,05

8. Товарна продукція грн. 376 426,86 1 404,58 53 102,89 198,15 2 368,67 8,84 431 898,41 1 611,56

9. Тариф  грн/
Гкал

1 404,58 198,15 8,84 1 611,56

Довідково

Корисний відпуск 
теплової енергії, в т. ч:

Гкал. 268,00 268,00 268,00 268,00

Середньооблікова 
чисельність персоналу

осіб 2,0 0,3 0,1 2,4

Керуючись п. 2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комуналь-
них послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідності 
позиції територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 
2011 р. № 869, порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води Боярське ЛВУ МГ філія 
УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» має намір встановити тарифи на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування та постачання. Тарифи переглянуті з причин, які не залежать від 
ліцензіата, зокрема, збільшення плати за паливно-мастильні матеріали, перегляду мінімальної заро-
бітної плати, зростання вартості електроенергії.

"№ 
п/п"

Найменування 
показників

"Один. 
виміру"

грн грн/Гкал грн грн/Гкал грн грн/Гкал грн грн/Гкал

Теплоенергія виробництво Теплоенергія транспортування Теплоенергія постачання

інші споживачі інші споживачі інші споживачі

Всього

РОЗРАхУНОК 
 тарифу на виробництво теплової енергії котельнями філії 

УМГ «Київтрансгаз» на 2018 рік (Боярське ЛВУМГ)

ОГОЛОШЕННЯ

Доведеться оновити водійські 
права для поїздок в ЄС

У листопаді 2017 року в 
Україні повністю завершить-
ся впровадження директив ЄС 
щодо водійських прав. З 1 січня 
2018 року «міжнародні» водій-
ські права перестануть діяти на 
території країн ЄС.

Вже зараз українських водіїв 
з безстроковими посвідчення-
ми часто не пускають в Євро-
пу, тому для поїздок за кордон 
потрібно зробити права нового 
зразка. Для цього не доведеться 
заново здавати правила дорож-
нього руху, необхідно буде тіль-
ки пройти медогляд і заплатити 
201 грн. за нові права. Видава-
тися вони будуть максимум на 
15 років, а для водіїв вантажно-
го транспорту – на 5.

«Ми також пропонуємо вста-

новити в посвідченнях мікрочіпи. 
Наші сервісні центри вже забез-
печені всім необхідним облад-
нанням, це убезпечить людей від 
підробок», – заявив Владислав 
Криклій, начальник головного 
сервісного центру МВС України.

У нічних поїздах Укрзалізниці ста-
не доступним повноцінне харчування

Нещодавно в. о. голови 
правління Укрзалізниці Євген 
Кравцов на своїй сторінці в 
Twitter повідомив, що вони вве-
дуть послугу гарячого харчуван-
ня в нічних поїздах. Кравцов 
розповів, що в меню увійдуть 
перші страви, сендвічі, снеки і 
десерти, і все це почне функці-
онувати вже з цього листопада.

Пасажири зможуть зробити 
попереднє замовлення послу-
ги харчування під час купівлі 
квитків або ж купити вподо-

ЯК ЗМІНИТЬСЯ жИТТЯ УКРАЇНцІВ В ЛИСТОПАДІ?
бане блюдо безпосередньо в 
поїзді. Також в УЗ запевняють, 
що вартість їжі буде такою, як в                                                                                 
закладах громадського харчуван-
ня середньої цінової категорії.

В армію можуть призивати 
офіцерів запасу

Осінній призов в Україні 
стартував ще 2 жовтня, а за-
вершиться тільки 30 листопа-
да. Згідно з рішенням Кабміну, 
призову на строкову військову 
службу підлягають 10 460 осіб..

У листопаді також повинен 
пройти новий призов офіцерів 
запасу. Вперше за всі роки не-
залежності призов офіцерів за-
пасу почався в країні в червні 
цього року. Призову підлягали 
особи, які пройшли підготовку 
на військових кафедрах, але так 
і не служили до 43 років.

Відповідно до ст. 13 та ст. 20 
Закону України «Про теплопос-
тачання», ТОВ «Київоблтеп-
ло» надав на розгляд і вста-
новлення до Боярської міської 
ради розрахунок тарифу на те-
плову енергію.

Згідно з розрахунком, та-
риф на теплову енергію складає 
1068,97 грн/Гкал (одна тисяча 
шістдесят вісім грн. 97 коп.) без 
ПДВ, у тому числі:

• тариф на виробниц-
тво теплової енергії складає                                                      

1063,82 грн/Гкал (одна тисяча шіст-
десят три грн. 82 коп.) без ПДВ;

• тариф на постачання теп-
лової енергії складає 5,15 грн/
Гкал (п’ять грн. 15 коп.)   з ура-
хуванням ПДВ.

Запитання, пропозиції і за-
уваження щодо вищенаведеної 
інформації приймаються впро-
довж 14 календарних днів з дати 
розміщення оголошення за 
адресою: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, 
м. Вишневе, вул. 3алізнична, 71.

ОГОЛОШЕННЯ
Про встановлення тарифів на теплову енергію по 

ТОВ «КИЇВОБЛТЕПЛО» для потреб бюджетних організацій 
(дитяча лікарня, протитуберкульозний диспансер)

1 листопада в ЦТМ «Оберіг» від-
булися загальні збори активістів, 
які оголосили про створення Феде-
рації легкої атлетики Києво-Свято-
шинського району. Головою обрано 
вишнівчанина Олександра Лисен-
ка, чемпіона світу 2016 року з лег-
кої атлетики в категорії Masters на 
дистанції 1500 м, чемпіона Украї-
ни, учасника Чемпіонатів Європи 
та світу. Після завершення проце-
дури реєстрації Федерації, очікує-
мо на початок її активної діяльності. 

Своїми думками щодо ство-
рення федерації поділився 
очільник осередку олімпійсько-

го руху в Києво-Святошинсько-
му районі Тарас Добрівський: 

«Біг – надзвичайно корисний 
для людини, він дає здоров’я і 
гарний настрій. Адже саме під 
час бігу виробляються ендорфі-
ни – гормони щастя. Як правило, 
людина, яка займається бігом – 
життєрадісна, виважена, органі-
зована і фізично здорова. Тому 
головне завдання новоствореної 
федерації – якнайбільше людей 
залучити до участі задля того, 
щоб бути здоровими, сильними і 
не звертатися до лікарів. Ми ак-
тивізуємо біговий рух, щоб Укра-
їна відбулася як сильна держава. 

Ми ініціювали створення 
цієї федерації, створили сторін-
ку в Фейсбуці «Боярка: я люблю 
біг». Відвідуємо школи для по-
пуляризації здорового способу 
життя. По середах о 17 год. та 
суботах о 8:30 проводимо без-
коштовні тренування з бігу на 
міському стадіоні. Вже тради-
цією стало проведення в Боярці 
весняного та осіннього легкоат-
летичного пробігів. 

Цього року було також про-
ведено змагання з тріатлону та 
дуатлону. Своєю діяльністю 
демонструємо, як можна бути 
здоровим, щасливим, життєра-
дісним і корисним для нашої 
країни і для Боярки зокрема».

ДО ЩАСТЯ - БІГОМ
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На даний час для КП «Бояр-
ка-Водоканал» діють тарифи на 
централізоване водопостачання та 
водовідведення, а також на послу-
ги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з 
використанням внутрішньобудин-
кових систем), встановлені поста-
новами НКРЕКП від 26.04.2017 
року № 551 та № 552 (відповідно), 
та введені в дію з 01.06.2017 року.

У зв’язку із ростом цін на 
електроенергію, матеріали та 
запасні частини, паливо, збіль-
шення витрат на заробітну пла-
ту (відповідно до Галузевої уго-
ди та змін до бюджету України 
на 2018 р.), діючі тарифи є еко-
номічно необґрунтованими.

Для ведення стабільної госпо-
дарської діяльності у підприєм-
ства виникла необхідність зміни 
тарифів на централізоване водо-
постачання та водовідведення, а 
також на послуги з централізова-
ного постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем).

Планові тарифи на житло-
во-комунальні послуги сфор-
мовані відповідно до постанови 
КМУ № 869 від 01 червня 2011 р. 
зі змінами до неї.

Економічно обґрунтовані 
тарифи розраховані з ураху-
ванням рівнів цін на паливо, 
електроенергію, матеріали та 
запчастини, розмірів заробітної 
плати персоналу, що склалися 
станом на 30.06.2017 р., а також 
прогнозованого підвищення їх 
рівнів з 01.01.2018 року.      

Планові тарифи зросли на 
29,73 % по централізованому водо-
постачанню та на 35 % по центра-
лізованому водовідведенню. 

Обсяги реалізації визначе-
ні річним планом ліцензованої 
діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення, який узгоджений Бояр-
ським міським головою. Річний 
план розрахований відповідно 
до індивідуальних технологіч-
них нормативів використання 
питної води, погоджених на-
чальником Державного управ-
ління охорони навколишнього 
природного середовища у Київ-
ській області, Дніпровським ба-
сейновим управлінням водних 
ресурсів, Головою комісії з про-
ведення реорганізацій НАЕР:

На зміну тарифів вплинули, 
передусім, наступні чинники:

1) Зросли витрати на оплату праці:
• на 31 % по централізовано-

му водопостачанню;
• на 32 % по централізовано-

му водовідведенню.
При цьому запланована се-

редня заробітна плата на одно-
го працівника по підприємству 
зросла на 31,5 %, а саме з 4 767,8 грн., 
до 6 269,7 грн. Заробітна плата 
врахована згідно з розрахунком 
Ліцензіата із забезпечення мі-
німальної заробітної плати та 
інших гарантій з оплати праці, 
передбачених законодавством, 
з урахуванням положень гене-
ральної та галузевої угод, ко-
лективного договору;

2) Зросли витрати на охоро-
ну праці до 1,5 % фонду оплати 
праці основних працівників                
(ч. 3 ст. 19 Закону України «Про 
охорону праці»); 

3) Зросли заплановані витра-
ти на оплату електричної енергії:

• на 18,37 % по централізова-
ному водопостачанню;

• на 18,36 % по централізо-
ваному водовідведенню, що 
відбулося за рахунок прогнозо-
ваного зростання вартості елек-
тричної енергії на 18,36 % по 2 
класу.

Враховано обсяги споживан-
ня електричної енергії, розрахо-
вані відповідно до норм питомих 
витрат паливно-енергетичних 
ресурсів, погоджених заступни-
ком голови Київської обласної 
державної адміністрації;

4) Зросли витрати на па-
ливно-мастильні матеріали на 
56 %, що пов’язано із прид-
банням підприємством нових 
транспортних засобів та зрос-
танням цін паливно-мастильні 
матеріали.

Понаднормативні втрати та 
витрати води у 2017 році відсутні.

Відповідно до звітності під-
приємства, частка ветхих та 
аварійних мереж водопроводу 
складає 13 % від загальної кіль-
кості водопровідних мереж; 
частка ветхих та аварійних ме-
реж водовідведення складає 4%.

До складу тарифів не врахо-
ваний прибуток.

Тарифи планується ввести в 
дію з 01 січня 2018 року. 

ОБґРУНТУВАННЯ
причин зміни тарифів КП «Боярка-Водоканал» на централізоване 
водопостачання та водовідведення, а також тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

Керуючись Законом Украї-
ни «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», ст. 28 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 
31 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги», Кому-
нальне підприємство «Боярка-
Водоканал» 30 жовтня 2017 року 
направило на розгляд Боярської 
міської ради проекти економіч-
но обґрунтованих тарифів на 
централізоване водопостачання 
та водовідведення, а також тари-
фів на послуги з централізовано-

го постачання холодної води, во-
довідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем).

Обґрунтування причин змі-
ни тарифів, розміри тарифів та 
їх структура додаються.

Зауваження та пропозиції до 
зазначених проектів тарифів про-
симо надавати до 17.11.2017 року 
на електронну адресу КП «Бояр-
ка-Водоканал»: 
voda-boyarka@ukr.net або на пошто-
ву адресу: 08154, м. Боярка, вул. Бі-
логородська, 13, тел.: (04598) 41-065. 

Адміністрація 
КП «Боярка-Водоканал»

ПОВІДОМЛЕННЯ КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» 
про проведення відкритого обговорення щодо зміни тарифів 

на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги 
з централізованого постачання холодної води, водовідведення                     
(з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИцЯ ТАРИФІВ ЗА ПОСЛУГИ 
КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»

ТАРИФ НА цЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАчАННЯ 
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ (ЗА 1 КУБ. М З ПДВ)

ТАРИФ НА ПОСЛУГИ цЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАчАННЯ хОЛОДНОЇ 
ВОДИ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ, З ВИКОРИСТАННЯМ 

ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИх СИСТЕМ  (ЗА 1 КУБ. М З ПДВ)

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 6 453,748 11,4262 5 417,986 9,9650

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 3 968,344 7,0259 3 505,042 6,4466

1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 3 968,344 7,0259 3 505,042 6,4466

1.3.2 відрахування на соціальні заходи 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 2 485,404 4,4003 1 912,943 3,5184

1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення

2 485,404 4,4003 1 912,943 3,5184

1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної 
води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 1 308,883 2,3173 1 098,658 2,0207

2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та 
водовідведення

1 308,883 2,3173 1 098,658 2,0207

2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

3 Витрати на збут, у т. ч.: 644,085 1,1403 526,462 0,9683

3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідве-
дення

292,493 0,5179 236,093 0,4342

3.2 витрати на оплату праці 198,732 0,3519 166,838 0,3069

3.3 відрахування на соціальні заходи 43,721 0,0774 36,704 0,0675

3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.5 матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів обліку (в 
т.ч. на періодичну повірку)

7,017 0,0124 5,891 0,0108

3.6 послуги сторонніх організацій по обслуговуванню  квартирних засобів 
обліку (в т.ч. на періодичну повірку)

37,422 0,0663 31,416 0,0578

3.7 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і пере-
рахування коштів споживачів

64,700 0,1145 49,520 0,0911

3.8 інші витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та 
водовідведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.1 частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водо-
відведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.2 фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водо-
відведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 8 406,716 14,8839 7 043,106 12,9540

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.2 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та во-
довідведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.3 чистий прибуток  з централізованого постачання холодної води/водо-
відведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/во-
довідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

8 Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовід-
ведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним 
тарифом

8 406,716 14,8839 7 043,106 12,9540

9 Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води,  
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3

14,88 12,95

10 Обсяг реалізації, тис.м3 564,82 543,70

СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З цЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАчАННЯ 
хОЛОДНОЇ ВОДИ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ

(З ВИКОРИСТАННЯМ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИх СИСТЕМ) 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИєМСТВА «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»  
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1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 13 140,982 9,9650

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 3 002,998 2,2772

1.1.1 електроенергія 3 001,298 2,2759

1.1.2 витрати на очищення власних стічних вод ін-
шими підприємствами

0,000 0,0000

1.1.3 витрати на реагенти 0,000 0,0000

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси (ремонти)

1,700 0,0013

1.2 прямі витрати на оплату праці 3 939,500 2,9874

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 1 558,760 1,1820

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 866,690 0,6572

1.3.2 амортизаційні відрахування 618,390 0,4689

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 73,680 0,0559

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 4 639,724 3,5184

1.4.1 витрати на оплату праці 2 811,900 2,1323

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 618,618 0,4691

1.4.3 амортизаційні відрахування 121,820 0,0924

1.4.4 інші витрати 1 087,386 0,8246

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 2 664,725 2,0207

2.1 витрати на оплату праці 2 105,606 1,5967

2.2 відрахування на соціальні заходи 463,233 0,3513

2.3 амортизаційні відрахування 4,750 0,0036

2.4 інші витрати 91,136 0,0691

3 Витрати на збут, у т. ч.: 572,629 0,4342

3.1 витрати на оплату праці 432,163 0,3277

3.2 відрахування на соціальні заходи 95,076 0,0721

3.3 амортизаційні відрахування 2,620 0,0020

3.4 інші витрати 42,771 0,0324

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 16 378,336 12,4200

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000

7.2 дивіденди 0,000 0,0000

7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000

7.4 на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції)

0,000 0,0000

7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000

1 Найменування показників Загальні показники
тис. грн. на рік          грн./м3

ПРОЕКТ
СТРУКТУРА ТАРИФУ НА цЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИєМСТВА «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» НА 2018 РІК 

Без ПДВ

8 Вартість централізованого водовідведення за
 відповідним тарифом, тис. грн.1

16 378,336

9 Тариф на централізоване водовідведення, грн./м3 12,42

11 Обсяг реалізації, тис. м3 1 318,71

ПЕНСІЇ 
ОСУчАСНЮЮТЬ

У жовтні Уряд забезпечив ви-
плату перерахованих пенсій, від-
повідно до Закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення 
пенсій».

У результаті перерахунку 
пенсії було підвищено для 10,2 
млн. пенсіонерів. Доплату до 
200 грн. отримали 4 794,8 тис. 
осіб, доплату в розмірі 200,01-
500 грн. – 2 069,8 тис. осіб, від 
500,01 грн. до 1000 грн. – 1 291,6 
тис., і ще 2 082,6 тис. осіб отри-
мали доплату понад 1 тис. грн.

У жовтні підвищення пенсії 
отримали понад 6,9 млн. пен-
сіонерів, розмір підвищення 
яких перевищував 140 грн. Ті 
ж, у кого розмір підвищення 
менше, отримають доплату за 
жовтень разом із підвищеним 
розміром у листопаді.

Перерахунок пенсій відбув-
ся шляхом осучаснення пенсій, 
аби ліквідувати розриви у роз-
мірах пенсій, залежно від року 
призначення. Останній пере-
рахунок пенсій проводився в 
2012-му році, але із застосуван-
ням показника середньої заро-
бітної плати по Україні за 2007 
рік (1 197,91 грн.). За цей час се-
редня зарплата по Україні, яка 
застосовується при обчисленні 
пенсії, зросла до 3 764,4 грн., 
або більше ніж в 3 рази. Пере-
рахунок пенсій ліквідує цей 
дисбаланс. Чим раніше людина 
вийшла на пенсію, тим вищою 
є доплата при осучаснені пенсії.

У зв’язку із застосуванням 
збільшеного прожиткового 
мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність, зросли 
прив’язані до цього показника 
виплати. Мінімальна пенсія за 
віком зросла з 1 312 гpн. до 1 
452 грн. Майже на 11 % зросли 
мінімальні пенсії: для учасни-
ків бойових дій, особам, що по-
страждали внаслідок аварії на 
Чорнобильський АЕС, роди-
нам загиблих військових, шах-
тарів, інвалідів.

У результаті ті, хто пра-
цювали більше років і довше 
сплачували страхові внески, 
отримали більші підвищення. 
Але розмір доплати залежав не 
тільки від трудового стажу, а й 
від розміру зарплати. Тому най-
вищі доплати отримали  ті, хто 
працював на важких і шкід-
ливих виробництвах, де зарп-
лати буди традиційно високі. 
Це – шахтарі, працівники гір-
ничозбагачувальних нафто- та 
газопереробних та хімічних ви-
робництв.

Якщо дотепер пенсіонери 
могли чекати наступного під-
вищення роками, то нині осу-
часнення буде проводитись 
автоматично. Пенсії перегляда-
тимуться, залежно від зростан-
ня заробітної плати та інфляції. 

У приміщенні Боярської місь-
кої ради за адресою: м. Боярка, 
вул. М. Грушевського, 39 про-
водиться прийом громадян спеці-
алістом Києво-Святошинського 
об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України Київської 
області.

Громадяни м. Боярка, сіл 
Тарасівка, Віта Поштова, Ма-
лютянка, Забір’я, Княжичі, 
Жорнівка можуть отримати ін-
формацію та допомогу у вирі-
шенні питань пенсійного забез-
печення.

Прийомні дні: понеділок та четвер
з 9:00 до 16:00 

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 16 115,287 11,4262

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 6 873,988 4,8739

1.1.1 електроенергія 6 861,551 4,8650

1.1.2 витрати на придбання води в інших підприємств 0,000 0,0000

1.1.3 витрати на реагенти 0,000 0,0000

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси (ремонти)

12,437 0,0088

1.2 прямі витрати на оплату праці 2 125,400 1,5070

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 909,738 0,6450

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 467,588 0,3315

1.3.2 амортизаційні відрахування 442,150 0,3135

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 6 206,161 4,4003

1.4.1 витрати на оплату праці 3 277,570 2,3239

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 721,065 0,5113

1.4.3 амортизаційні відрахування 155,100 0,1100

1.4.4 інші витрати 2 052,426 1,4552

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 3 268,339 2,3173

2.1 витрати на оплату праці 2 582,184 1,8308

2.2 відрахування на соціальні заходи 568,081 0,4028

2.3 амортизаційні відрахування 6,310 0,0045

2.4 інші витрати 111,764 0,0792

3 Витрати на збут, у т. ч.: 730,367 0,5179

3.1 витрати на оплату праці 529,977 0,3758

3.2 відрахування на соціальні заходи 116,595 0,0827

3.3 амортизаційні відрахування 3,480 0,0025

3.4 інші витрати 80,315 0,0569

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 20 113,993 14,2614

7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000

7.2 дивіденди 0,000 0,0000

7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000

7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000

8 Вартість централізованого водопостачання за від-
повідним тарифом, тис. грн

20 113,993 14,2614

1 Найменування показників Загальні показники
тис. грн. на рік       грн./м3

ПРОЕКТ
СТРУКТУРА ТАРИФУ НА цЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАчАННЯ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИєМСТВА «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» НА 2018 РІК 

Без ПДВ

9 Тариф споживачам, які є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, грн./м3

0,00

11 Тариф споживачам, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, грн./м3

14,26 

13 Обсяг реалізації, тис. м3 1 410,38

13.1 Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами гос-
подарювання у сфері централізованого водопоста-
чання та водовідведення тис. м3

0,00

13.2 Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого водопос-
тачання та водовідведення, тис.м3

1 410,38

• електромонтера 4, 5 розр.,            
• електрогазозварників 4, 5 розр.,  
• слюсаря АВР 4, 5 розр. (потижневий графік),
• слюсаря КВП 5 розр.,
• муляра 4 розр.,  
• штукатура 4 розр.

За довідками звертатися за тел.: 
(04598) 41-165 – відділ кадрів, 

41-753 – приймальня.  

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИєМСТВО 
«БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ЗАПРОШУє 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯє 

ТАРИФИ
Адміністрація КП «Боярка-Водоканал» повідомляє споживачів, 

що за узгодженням із ПП «Бояркапрофдез» та Боярською міською 
радою, в період з 6 листопада до  17  листопада 2017 року будуть 
виконуватись роботи з чистки, промивки та дезинфекції резервуа-
рів чистої питної води (РЧВ-1 та РЧВ-2) на ВНС-5. Після цього на 
місто буде подаватись хлорована вода.

Телефон диспетчера: (04598) 40-249 та (067) 506-43-30 цілодобово.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Впродовж останньої декади 
жовтня КП «Боярка-Водока-
нал» виконано чищення резер-
вуарів питної води.

Роботи проводились на 
ВНС-2 в с. Забір’я, де почи-
щено один з двох резервуарів 
об’ємом 250 м3. На ВПС-4 
почищено два резервуари за-
гальним об’ємом 250 м3, на 
ВНС-3 почищено резервуар 

об’ємом 3000 м3.
Також почищено резер-

вуари водонапірних веж: по 
вул. Кібенка об’ємом 80 м3 та 
Центральної районної лікарні 
об’ємом 80 м3.

Виконано також роботи із 
заміни водопроводу (ДУ 100) 
протяжністю 11 метрів на під-
вищувальній насосній станції 
по вул. Білогородській, 144.

ТЕПЕР ВОДА чИСТІША

На водопроводі по вул. Хрещатик облаштовано колодязь, в 
якому встановлено запірну арматуру. 
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21 жовтня в Боярському 
краєзнавчому музеї відбулося 
відкриття виставки творчих та 
академічних робіт викладача та 
учнів художньої студії Олексія 
Саржинського.

Зустріч з високим мистец-
твом академічного рівня по-
чалась з музичного вітання від 
вокального ансамблю «Тріада 
класік». У виконанні артистки 
Державної заслуженої акаде-
мічної капели «Думка» Вікторії 
Джоган (сопрано), Олени За-
хожої (сопрано) та Олени Доб-
ровольської (мецо-сопрано) та 
у супроводі партії фортепіано 
у виконанні Арсена Яковенка 
прозвучали «Терцет фей» з опе-
ри В.А.Моцарта «Чарівна флей-
та» та «Гумореска» Антоніни 
Дворжак. 

З вітальним словом на адре-
су керівника «Художньої студії» 
Олексія Саржинського та його 

АКАДЕМІчНІ ВИСОТИ хУДОжНЬОЇ СТУДІЇ
вихованців до присутніх звер-
нулися директор Боярського 
краєзнавчого музею Галина 
Терпіловська, заступник місь-
кого голови Тетяна Кочкова. 
Виступили також Сергій По-
могаєв; художники Олександр 
Малінченко, Павло Бала маджі, 
різьбяр Володимир Відеречко; 
друг Олексія Саржинського 
Борис Каплан та донька пана 
Олексія, учениця та викладач 
«Художньої студії», студентка 2 
курсу архітектурного факульте-
ту Національної академії обра-
зотворчого мистецтва і архітек-
тури Олександра Саржинська.

До речі, про учнів «Художньої 
студії». Саме з їх вуст прозвучали 
найбільш щирі слова вдячності 
на адресу майстра. Зокрема, спо-
гадами про унікальність занять 
та своїми досягненнями після за-
кінчення студії з присутніми по-
ділилися учні Олексія Саржин-
ського: Юлія Козятник, Юлія 

Волкова, Оксана Присяжнюк, 
Юлія Заїка, Юлія Ігнат, Володи-
мир Гончарук. 

На згадку про цю зустріч 
Олексій Саржинський отримав 
вже раритетну книгу «Літера-
турне сузір’я. Письменники 
Святошинського краю» з авто-
графами всіх присутніх.

24 жовтня на території ВП               
НУБіП України «Боярська лісова 
дослідна станція» відбувся семі-
нар «Стан і перспективи діяльнос-
ті ВП НУБіП України «Боярська 
лісодослідна станція» відповідно 
до міжнародних вимог лісової 
опікунської ради».

Розпочався семінар із зна-
йомства з структурою дослід-
ницької станції, діяльністю 
лабораторії наукової частини, 
Боярським деревообробним 
цехом, оснащеним сучасним 
деревообробним обладнан-
ням, котельнею. Особливий 
інтерес викликали пожежна 
частина господарства та сис-
тема відеоспостереження на 
лісовій пожежній станції. Вона 
має чотири вежі, оснащені ві-
деоапаратурою, що дозволяє                              
спостерігати за масивами лісо-
вих насаджень й оперативно ре-
агувати на виникнення лісових 
пожеж, встановлювати точне 
місце виникнення загорання 
та координувати діяльність по-
жежних автомобілів.

До речі, у 2017 році було ви-
явлено і своєчасно погашено 79 
спалахів лісових пожеж на за-
гальній площі 19,14 га. Середня 
площа лісової пожежі – 0,24 га. 
Для своєчасного виявлення та 

ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ ЛІСІВНИКИ 

гасіння лісових пожеж функ-
ціонує наземна служба у складі 
4-х лісових пожежних станцій, 
укомплектованих автомобіль-
ним транспортом для гасіння 
лісових пожеж. Придбані два 
квадрокоптери, які використо-
вуються під час гасіння лісових 
пожеж, а також для повітряного 
патрулювання лісових масивів, 
щоб оперативно виявляти осе-
редки хвороб та шкідників лісу.

ВІД ПРАКТИКИ – ДО ТЕОРІЇ
Наступним етапом роботи 

семінару став виїзд на демон-
страційні ділянки лісу. Гості 
відвідали найстаріше на терито-
рії Київської області природне 
соснове насадження, вік якого 
становить 198 років. Оглянули 
площі, на яких досліджуються 
особливості застосування різ-
них способів та інтенсивностей 
рубок догляду, а також їх вплив 
на формування соснових де-
ревостанів. Подивились на ді-
лянки, де 2015 року посаджено 
молоді сосни, ознайомились з 
ділянками, на яких проводять-
ся суцільні санітарні та про-
ріджувальні вирубки, а також 
ділянки, на яких сосна висихає 
після низової пожежі. 

Учасники семінару відвіда-
ли також базу навчальних прак-
тик – Дзвінківський навчаль-

но-науково-виробничий центр, 
обладнаний сучасними мебля-
ми та мультимедійними засо-
бами аудиторії, студентський 
гуртожиток тощо. 

Семінар продовжився в 
актовій залі Дзвінківського 
ННВЦ. Директор лісодослідної 
станції Анатолій Карпук озна-
йомив слухачів з результатами 
виробничо-фінансової діяль-
ності ВП НУБіП України «Бо-
ярська ЛДС» у 2017 році.

НАША ДОВІДКА: 
У Боярському лісництві працює 

13 осіб. Ще – 13 осіб у Плесецькому 
лісництві і 5 – у мисливському гос-
подарстві. Всього – 41 особа. 

Нині Боярська ЛДС працює 
над виконанням міжнародних 
вимог щодо ведення лісового 
господарства та виходу на еко-
логічно-орієнтовані ринки лі-
сопродукції розвинутих країн 
світу. У 2016 р. було проведено 
четвертий контрольний аудит, 
за результатами якого був про-
довжений термін дії FSC серти-
фікату лісоуправління та внут-
рішнього ланцюга поставок.

Нові посадки лісових куль-
тур займають площу 184,3 га; 
догляд за лісовими культурами 
здійснюється на території 542 
га; проведено доповнення – 186 
га; залишено під природне по-
новлення – 2,9 га. Заготовле-
но 856 кг насіння 18 основних 
лісотвірних та супутніх порід, 
зокрема заготовлено 98 кг на-
сіння сосни звичайної та 400 
кг жолудя дуба звичайного. Ви-
рощено 1656,6 тис. шт. сіянців, 
придатних для створення лісо-
вих культур, у тому числі: сосни 
звичайної – 1141 тис. шт., дуба 
звичайного – 309,4 тис. шт., 
липи дрібнолистої – 6,9 тис. 
шт., ялини європейської – 51,6 
тис. шт. Закуплено також об-
ладнання з електронного обліку 
деревини на суму 662,6 тис. грн.
НАУКОВІ РОЗРОБКИ БОЯРСЬКОЇ ЛДС

Для початку – трохи статис-
тики. Лише за 2016 рік праців-
никами Боярської ЛДС було 
видано 50 наукових статей (6 з 
яких – у міжнародних науково-
метричних базах даних), 25 тез 
доповідей, 5 монографій, 2 бро-
шури, 3 науково-методичних 
рекомендацій. Було проведено 

16 наукових конференцій та 
семінарів, в тому числі 3 – між-
народних. І це лише за один рік!

Співробітник Боярської 
ЛДС Ігор Алексіюк розповів 
про свою розробку –програм-
не забезпечення електронного 
обліку деревини та створення 
локальної мережі підприємства. 
Тепер кожен працівник ЛДС 
має можливість доступу до свого 
блоку інформації в рамках його 
посадових обов’язків. Жодне з 
обласних підприємств не може 
похвалитися такою розробкою, 
перевага якої – в оперативному 
отриманні інформації. В резуль-
таті цієї розробки з’явився ще й 
відповідний додаток до мобіль-
ного телефону. А точкою відліку 
практичної роботи цієї програ-
ми є пластикова бирка зі штрих-
кодом, яка дозволяє дізнатися 
всю «біографію» кожної кон-
кретної колоди чи партії дере-
вини. Така бирка кріпиться на 
кожну колоду, а якщо мова йде 
про дрова – то на кожне авто з 
відпущеною партією. Ця роз-
робка дійсно унікальна, адже на 
сьогоднішній день такої програ-
ми немає навіть за кордоном.

РОЛЬ ЛІСОДОСЛІДНОЇ СТАНцІЇ В 
жИТТІ БОЯРКИ

Як з’ясувалося, вона досить 
значна. Під час доповіді го-
ловного лісничого Олександра 
Шевчука, присвяченій іденти-
фікації лісів, особливо цінних 
для збереження, учасники семі-
нару дізналися, зокрема, й про 
ділянки Боярської ЛДС, які 
відіграють важливе культурне, 
історичне, екологічне та релі-
гійне значення для боярчан (на-
приклад, про Гайдамацьку гору 

між Бояркою та Забір’ям, на 
якій встановлено відповідний 
монумент).

Під час семінару прозвуча-
ли слова подяки громадському 
активістові Дмитру Жигінасу за 
проект «Лісові стежки», який у 
2017 році був реалізований гро-
мадською організацією «Центр 
розвитку громад» в партнерстві 
з ГО «ВелоБоярка» (основний 
виконавець) за співпраці з Бо-
ярською лісодослідною стан-
цією та Боярською міською 
радою в рамках Програми під-
тримки громадських ініціатив 
(проект-переможець у конкур-
сі соціальних проектів). Мета 
проекту – відродження рекреа-
ційної привабливості міста Бо-
ярка та її околиць серед місце-
вих мешканців та гостей міста 
шляхом облаштування пілот-
ного радіального туристично-
екскурсійного маршруту в 41 
та 42 кварталах боярського лісу. 
Саме там знаходяться такі пер-
лини Боярки як «Срібне джере-
ло» та «Йосипівський став».

Облаштований маршрут має 
великий історико-дослідниць-
кий та екологічно-виховний по-
тенціал. Близьке розташування 
стежки до Боярки робить її іде-
альним об’єктом для прогулянок 
боярчан, туристичних походів, 
проведення екскурсій для гостей 
міста, позакласних та практич-
них занять з природознавства, 
біології та екології. Нові історич-
ні факти, що були віднайдені під 
час впровадження проекту, свід-
чать про великий потенціал цієї 
місцевості для подальшої роботи 
дослідників історії рідного краю. 

Радіслав Кокодзей

14 жовтня у Боярському краєзнав-
чому музеї відбулась творча зустріч 
«Рандеву зі Словом», на яку шануваль-
ників запросили київська поетеса Лілія 
Золотоноша та її колега по перу з Обу-
хова Олександр Хмельовський. 

Читання віршів супроводжу-
валось жвавим спілкуванням та 
цікавими розповідями гостей. 
Завдяки цьому світ поетичних 
образів наближався до слухачів, 
ставав об’ємним та реальним.

Лілія Золотоноша – лауреат 
літературної премії імені Олек-
сандра Олеся, член Національ-
ної спілки письменників Украї-
ни, кандидат філологічних наук, 
у творчому доробку має шість 
поетичних збірок. Олександр 
Хмельовський – відомий пись-
менник з Обухова, член Наці-
ональної спілки письменників 
України, автор семи поетичних 
збірок та багатьох пісень.

РАНДЕВУ ЗІ СЛОВОМ
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21 жовтня в Києво-Свято-
шинському центрі соціально-
психологічної реабілітації на-
селення відбувся заключний 
святковий етап проекту «Сімей-
ний портрет: фотографії родин 
учасників АТО». 

Організатор заходу – ГО 
«Центр розвитку громад» та Ки-
єво-Святошинський ЦСПР за 
підтримки Британської ради та 
Боярської міської ради (мате-
ріали для фотозон, друк фото 
та рамки для світлин). Керів-
ник проекту – Ангеліна Лахта-
дир, творчий керівник – Ольга 
Красота, фотограф – Мар’яна 
Зав’ялова.

Того дня актова зала ЦСПР 
перетворилася на справжню 
фотогалерею, адже захід було 
проведено в форматі верніса-
жу: на виставці робіт Мар’яни 

Зав’ялової були представлені 
всі сімейні фотографії учасників 
проекту.

Як розповіла директор Цен-
тру Ангеліна Лахтадир, у рам-
ках проекту відбулося 4 фото-
сесії, в яких взяли участь 30 
родин учасників АТО. Мета 
проекту – не просто сфото-
графувати сім’ю, але й дати 
можливість всім членам роди-
ни побути разом в незвичній 
атмосфері, випробувати себе в 
новій ролі, відчути позитивні 
емоції, познайомитися з інши-
ми сім’ями вояків. Спеціаліс-
ти ЦСПР доклали максимум 
зусиль, щоб учасники проекту 
відчули, що сім’я – це найдо-
рожче, що є у людини.

Світлини прикрасили всю 
стіну в конференц-залі ЦСПР. 
А сам вернісаж зібрав представ-
ників родин, які були на фото-

портретах, виконавців проекту, 
волонтерів, представників Бо-
ярської міської ради та Києво-
Святошинського центру еко-
лого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді. Адже прак-
тично всі фотографії були зроб-
лені у фотозонах, спеціально 
під цей проект облаштованих 
на території Києво-Святошин-
ського районного центру еко-
лого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді, керівництво 
якого люб’язно надало свою 
територію для проведення фо-
тосесій.

Директор ЦСПР Ангеліна 
Лахтадир зазначила, що про-
ект «Сімейний портрет» – це 
логічне продовження проек-
ту «Портрет бійця», над яким 
Центр працював минулого 
року спільно з БФ «Творча 
криївка». Тоді кращі київські 

«СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ» єДНАє РОДИНИ ГЕРОЇВ

Вітаємо Клименко Поліну Михайлівну з 90-річчям

З повагою — голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Закон України «Про попе-
редження насильства в сім’ї» 
зорієнтований саме на попе-
редження цього негативного 
явища на його початковій ста-
дії, поки конфлікт між сторона-
ми не призвів до непоправних 
наслідків. 

У разі, коли насильство в 
сім’ї мало місце, члени сім’ї, 
винні в його скоєнні, при-
тягуються до кримінальної, 
адміністративної або цивіль-
но-правової відповідальності 
згідно з чинним законодав-
ством. Насильством у сім’ї, 
відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про попереджен-
ня насильства в сім’ї», ви-
знаються будь-які умисні 
дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи еконо-
мічного спрямування одного 
члена сім’ї по відношенню до 
іншого члена сім’ї, якщо ці 
дії порушують конституційні 
права і свободи члена сім’ї як 
людини та громадянина і на-
носять йому моральну шкоду, 
шкоду його фізичному чи пси-
хічному здоров’ю. 

Можна виділити такі 
обов’язкові ознаки насильства 
в сім’ї:

1)  особами, які страждають 
від сімейного насильства, мо-
жуть бути тільки члени сім’ї 
(тобто цей Закон не поширю-
ється на сусідів, співмешкан-

ців, у тому числі розлучених 
осіб, які продовжують спільно 
проживати, осіб, які зустріча-
ються, але не перебувають у 
шлюбі тощо); 

2)  діяння насильника по-
винне бути протиправним 
(тобто суперечити нормам 
чинного законодавства);

3)  діяння призвело або           
могло призвести до порушен-
ня прав члена сім’ї як людини 
та громадянина; 

4)  вина насильника повин-
на виявлятися у формі умислу, 
а не необережності.

У розділі I Закону «Загаль-
ні положення» містяться виз-
начення термінів, що вжива-
ються в Законі: насильство в 
сім’ї та його форми, жертва 
насильства в сім’ї, поперед-
ження насильства в сім’ї, ре-
альна загроза вчинення на-
сильства в сім’ї, захисний 
припис, віктимна поведінка 
щодо насильства в сім’ї, під 
якою розуміється поведінка 
потенційної жертви насиль-
ства в сім’ї, що провокує на-
сильство в сім’ї, тощо.

За спрямованістю дій За-
кон виділяє чотири види на-
сильства: фізичне, сексуальне, 
психологічне та економічне, а 
також розкриває зміст кожного 
із зазначених видів насильства.

Законом передбачено, що 
здійснення заходів із поперед-
ження насильства в сім’ї в ме-

жах наданих їм повноважень 
покладається на:

1) спеціально уповноваже-
ний орган виконавчої влади 
з питань попередження на-
сильства в сім’ї, яким визна-
чено Міністерство у справах 
сім’ї, молоді та спорту, а та-
кож відповідні управління 
місцевих державних адміні-
страцій;

2) службу дільничних ін-
спекторів міліції та кримі-
нальну міліцію у справах дітей 
органів внутрішніх справ;

3) органи опіки і піклування;
4) спеціалізовані устано-

ви для жертв насильства в 
сім’ї, тобто кризові центри 
для жертв насильства в сім’ї 
та членів сім’ї, стосовно яких 
існує реальна загроза вчинен-
ня насильства в сім’ї, а також 
центри медико-соціальної 
реабілітації жертв насильства 
в сім’ї.

Підставами для вживання 
заходів з попередження на-
сильства в сім’ї вважаються:

• заява про допомогу жерт-
ви насильства в сім’ї або чле-
на сім’ї, стосовно якого існує 
реальна загроза вчинення на-
сильства в сім’ї;

• висловлене жертвою на-
сильства в сім’ї або членом 
сім’ї, стосовно якого існує 
реальна загроза вчинення 
насильства в сім’ї, бажання 
на вжиття заходів з поперед-

ження насильства в сім’ї у 
разі, якщо повідомлення або 
заява надійшли не від нього 
особисто;

• отримання повідомлен-
ня про застосування на-
сильства в сім’ї або реальної 
загрози його вчинення сто-
совно неповнолітнього чи 
недієздатного члена сім’ї.

Заява та повідомлення 
про застосування насильства 
в сім’ї або реальної загрози 
його вчинення приймаються 
управліннями у справах сім’ї 
та молоді місцевих держав-
них адміністрацій, відповід-
ними відділами виконавчих 
комітетів місцевих рад, а 
також службою дільничних 
інспекторів міліції або кри-
мінальною міліцією у спра-
вах дітей органів внутрішніх 
справ за місцем проживання 
постраждалого, які в межах 
своїх повноважень вживають 
передбачені Законом запо-
біжні заходи щодо насиль-
ства в сім’ї.

Такими заходами є:
• офіційне попередження 

про неприпустимість вчинен-
ня насильства в сім’ї;

• офіційне попередження 
про неприпустимість віктим-
ної поведінки щодо насильства 
в сім’ї;

• взяття на профілактич-
ний облік і зняття із про-
філактичного обліку членів 

сім’ї, які здійснили сімейне 
насильство;

• захисний припис.
Принципово новим юри-

дичним поняттям для Укра-
їни є захисний припис. Це – 
запобіжний захід, він не є ані 
видом покарання, ані іншим 
засобом юридичної відпові-
дальності. Захисним припи-
сом особі, у відношенні якої 
він винесений, може бути за-
боронено: чинити конкрет-
ні акти насильства в сім’ї; 
отримувати інформацію про 
місце перебування жертви 
насильства в сім’ї; розшу-
кувати жертву насильства в 
сім’ї, якщо жертва насильства 
в сім’ї за власним бажанням 
перебуває у місці, що невідо-
ме особі, яка вчинила насиль-
ство в сім’ї; відвідувати жерт-
ву насильства в сім’ї, якщо 
вона тимчасово перебуває не 
за місцем спільного прожи-
вання членів сім’ї; вести теле-
фонні переговори з жертвою 
насильства в сім’ї.

Зазначені обмеження вста-
новлюються на термін до 30 
діб з дня погодження захисно-
го припису з прокурором.

Підготувала головний 
спеціаліст відділу з питань 

освіти, культури, молоді, 
спорту та соціального захисту 

виконавчого комітету 
Боярської міської  ради 

Юлія Цимбалюк

художники безкоштовно напи-
сали низку портретів учасників 
АТО на знак подяки за муж-
ність та відвагу.

Працівники ЦСПР Оль-
га Красота, Ганна Яценко та 
Оксана Коннорова розповіли 
про свої враження від проекту. 
Зі словами вдячності від імені 
учасників проекту виступив 
учасник бойових дій Сергій 
Вацко. Як зазначили присутні 
бійці АТО, «цей проект подару-
вав багато позитивних емоцій, 
і ми дякуємо, що є небайдужі 
люди, здатні реалізовувати такі 
корисні проекти». Не менш 
хвилюючими були і відгуки фа-
хівціфв ЦСПР: «Дуже приємно 
бачити, як змінюється настрій 
у бійця, як він відкривається, 
щиро, доброзичливо, ніжно 
дивиться на дружину, обіймає 
дітей, посміхається… Ці хви-

лини душевного спокою та ра-
дості варті того, щоб працюва-
ти за такими проектами».

Завершальний етап реалі-
зації проекту перетворився на 
справжнє родинне свято для 
всіх учасників, з яким присут-
ніх привітала заступник місь-
кого голови Тетяна Кочкова. 
Всі, хто долучився до роботи 
в проекті, були нагороджені 
подяками Києво-Святошин-
ського ЦСПР, а кожна родина 
бійців АТО – учасник проекту – 
отримала на згадку свій сімейний 
портрет та новенький фото-
альбом «Боярка: Події. Факти. 
Люди.» 

Фінальним акордом свята 
став пісенно-поетичний по-
дарунок від дуету «Відроджен-
ня» (композитор Ярослав Ма-
ланчук та письменниця Анна 
Омельченко). Також присутні 
обмінялися враженнями, об-
говорили подальшу співпрацю, 
а фахівці ЦСПР змогли зайвий 
раз дізнатися, що цікавить 
учасників АТО та членів їхніх 
сімей, зокрема, у ЦСПР. 

Всі сімейні портрети знай-
шли своїх власників та попря-
мували до затишних домівок, де 
будуть жити як згадка про щас-
ливі хвилини сімейного єднання 
та злагоди, виконуючи своє пси-
хотерапевтичне призначення.

КОЛИ СМІТТЯ ВИНОСЯТЬ ІЗ СІМ’Ї 
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ТЕЛЕФОНУВАТИ У БУДНІ З 
9 ГОД. ДО 17 ГОД.:

Овен
Сприятливий період для людей, які люблять                

займатися спортом. Вас переповнюватиме енергія, 
коли всі інші будуть у депресії. Проводьте більше 
часу із сім’єю, і всі будуть щасливі. Можливо, хтось 
довірить вам свої проблеми. Збережіть таємницю і 
допоможіть, ця людина буде вам дуже вдячна. 

Телець
Настає час, коли заповітні мрії збуваються. Роз-

слабтеся і поживіть трохи в своє задоволення. Ви 
цього заслужили. Але не запускайте роботу. Ви зіт-
кнетеся із важливим рішенням, яке може вплинути 
на всю вашу кар’єру. Ретельно зважте всі варіанти, і 
не треба поспішати.

Близнюки
Приділяйте більше уваги приємним речам. Якщо 

ви не згодні з людьми, нехай вони про це знають, 
але завжди тримайтеся хороших манер. На роботі 
все буде благополучно, якщо ви налаштуєте себе на 
успіх і не будете болісно реагувати на людей, які за-
хочуть вас вибити з колії. 

Рак
Для тих, хто перебуває у стосунках, період про-

йде під знаком романтики. Самотнім не треба впа-
дати у відчай. Ви будете насолоджуватися фліртом. 
Може навіть з’явитися «матеріал» для серйозних 
стосунків. Але не робіть того, про що можете потім 
пожалкувати.

Лев
Зорі пророкують вам дивовижні події в житті. 

Хтось буде шокований, а хтось отримає упевненість 
і спокій душі. Зміни в природі змусять міркувати і 
споглядати, аніж активно трудитися. Примиріться з 
тим, що не можете змінити, це допоможе вам досяг-
ти високого рівня в різних сферах.

Діва
Приділіть увагу близькій людині. Цінуйте вчин-

ки, які ваш партнер робив для вас і відповідайте 
вдячністю. Не варто бути егоїстичними. Проводьте 
час удвох. Навіть самотнім пощастить зі знайом-
ством. Виявіть свої приховані таланти. Спробуйте 
зробити те, чого вам так довго хотілося.

Терези
Перед вами постане важливе рішення. Прийміть 

його на холодну голову, а якщо ситуація стане жор-
сткою, не панікуйте! Ви будете приймати раціональ-
ні рішення, не треба хвилюватися. Слідкуйте також 
за своїм здоров’ям, будьте обережні. Вдалий час для 
кар’єрного зростання.

Скорпіон
Ви будете насолоджуватися гармонійними сто-

сунками зі своїми партнерами, а ті, кому ще не по-
щастило, порадуються новим романам або просто-
му флірту. У будь-якому випадку пізніше буде що 
пригадати. Пам’ятайте про розумний компроміс у 
стосунках. Послухайте пораду свого друга – не по-
шкодуєте.

Стрілець
Для вас настав період отримання нових знань та 

освіти. На роботі можливий невеликий застій, але 
завдяки минулим успіхам він минеться непомітно 
для керівництва. Деякі з менш успішних колег мо-
жуть заздрити вашій посаді. Спокій та прогулянки 
на свіжому повітрі будуть особливо корисні для вас.

Козеріг
Приділіть рідним та близьким більше часу, ніж 

зазвичай. У вас з’явиться час поміркувати і підвести 
підсумки. Ви зрозумієте багато речей і зможете на-
решті подолати проблеми, які раніше вам заважали. 
Пам’ятайте про хороші манери, щоб створити ком-
фортну атмосферу на робочому місці.

Водолій
Ви дізнаєтесь, що завдяки креативності та здат-

ності думати на крок уперед можна знайти вирі-
шення проблеми в конкретному проекті і вийти з 
тупикової ситуації. Не сприймайте болісно неспра-
ведливість на роботі. Побережіть себе і прислухайте-
ся до свого тіла. Іноді потрібно й розслаблятися.

Риби
Ви нарешті з’ясуєте, хто з друзів є справжнім, а 

хто тільки прикидається. Коли ситуація ускладнить-
ся, вірні друзі будуть поруч. Вони підтримають вас 
і дадуть пораду. Ви будете з легкістю заводити нові 
контакти. Також можете розраховувати на винаго-
роду або похвалу. Втрачене посвідчення учасника бойових дій серії АА № 145601, видане 10.08.2015 р. 

Козюхно Юрію Яковичу, вважати недійсним.

1 листопада в ЦТМ «Оберіг» 
відбулася зустріч з учасницею 
марафону в Рейк’явіку (Ісландія) 
Ліною Борисовою. 

Ліна Борисова – марафо-
нець, мандрівник, IT-фахівець, 
яка в серпні цього року пробіг-
ла в Ісландії марафонську дис-
танцію 42 195 км з результатом 
3 години 38 хв. Якщо точні-
ше, то чистий час (chip time) — 
03:37:55 (223 місце в загальному 
заліку із майже 1300 учасників), 
40 місце серед жінок, 15 місце 
серед жінок у віковій групі 30-
39 років.

Під час зустрічі пані Ліна роз-
повіла про свої враження від учас-
ті в марафоні, супроводжуючи 
розповідь демонстрацією фото-
графій. А після зустрічі люб’язно 
погодилася дати інтерв’ю для 
«Боярка-інформ».

– Це вже Ваш третій марафон 
(перші два проходили в Україні: 
Біла Церква та нічний марафон 
у Вишгороді) і перший закордон-
ний. Що ж найбільше вразило 
Вас у Рейк’явіку?

– Високий рівень прове-
дення та відсутність різних не-
виправданих проблем щодо 
участі у змаганнях. Марафон у 
Рейк’явіку проводиться з 1984 
року, а цього року у столиці від-
бувся лише восьмий щорічний  
міжнародний Київський мара-
фон Wizz Air Kyiv City Marathon 
2017. Звісно, ми лише вчимося, 
тому різниця колосальна. На-
приклад, за кордоном ніхто не 
вимагає від учасників медичної 
довідки – абсолютно достат-
ньо твоєї згоди брати участь під 
власну відповідальність. Реє-
страція дуже проста: заповню-
єш форму в Інтернеті і платиш 
за участь. Причому чим раніше 
заплатиш – тим дешевшою буде 
участь. Ціна стартує від 100 до-
ларів. Всі карти, листи, схема 
траси по кілометражу приходять 
на електронну пошту. 

На старті учасники розби-
ваються не по рейтингу, а по 
темпу. На марафонській дис-
танції було приблизно 1300 
учасників з різних країн світу, 
найбільше – з Великої Бри-
танії, США й Канади. Одно-
часно відбувалися змагання з 
півмарафону та різноманітних 
забігів: дитячі, сімейні тощо. А 
ще вразило відповідальне став-

лення ісландців до спорту. Ви 
тільки уявіть: населення Іслан-
дії – 340 тисяч (це, приблизно, 
населення Києво-Святошин-
ського та Макарівського райо-
нів). І при цьому ця країна ви-
грала чемпіонат світу з футболу, 
зокрема, у збірної України, на-
селення якої як мінімум 42 млн. 

Марафон відбувався у ту-
ристичному районі Рейк’явіка, 
ми отримали задоволення не 
лише від бігу, а й від споглядан-
ня надзвичайно мальовничих 
краєвидів та місцевих пам’яток: 
водоспади, старий маяк, центр 
Рейк’явіка з головною ратушею.

– Як і чому Ви почали бігати? 
– Я не займалася бігом з ди-

тинства, і якби тоді мені хтось 
сказав, що я буду бігати, я б його 
вважала диваком. У дитинстві 
надавала перевагу волейболу, 
альпінізму, і лише з часом – бігу, 
яким почала займатися при-
близно 5 років тому. Спочатку 
було цікаво на рівні «чи зможу 
я пробігти два кола на стадіоні, 
чи зможу я пробігти 5 км, а 10?». 
Потім це переросло навіть не в 
захоплення, а у стиль життя. 

– Які таємниці участі в мара-
фоні можете відкрити для наших 
читачів?

– Головна помилка на ма-
рафоні – дуже швидкий старт: 
у цьому випадку приблизно 
до 30-го км ви вже втомитеся. 
При цьому успішним вважа-
ється марафон, під час якого 
твоя друга половина дистанції 
швидша за першу. 

– У чому, на Ваш погляд, по-
лягає цінність бігу?

– Біг – найпростіший вид 
спорту: одягнув кросівки і побіг. 
Біг дуже добре допомагає «роз-
вантажити голову», на деякий 
час відключитися від тих чи ін-
ших проблем. 

– Останнім часом в Боярці ак-
тивізувалися різні спортивні рухи. 
Дорослі вибір на користь спорту 
роблять свідомо. А як, на Вашу 
думку, потрібно залучати до за-
нять спортом молодь, дітей? 

– Мабуть, потрібно почина-
ти з батьків. Вони можуть бути 
гарним прикладом, до того ж 
час, проведений всією родиною 
на біговій доріжці чи в спорт-
залі, вже сам по собі може бути 
гарною мотивацією.

– Ваші побажання боярській 
спортивній спільноті щодо попу-
ляризації спорту. 

– Звичайно, популяризувати 
можна й потрібно. Але потрібно 
показати, де це можна робити. 
Тому потрібно починати з бази. 
І більше про це розповідати в 
соціальних мережах. 

– Поділіться, будь ласка, сво-
їми планами на наступний рік.

– Звісно ж, знову буде якийсь 
марафон, і він також буде не у 
нас, – загадково посміхається 
моя співрозмовниця. – Взагалі, 
підготовка до участі в марафо-
ні займає 2-3 місяці. Тому це – 
циклічний процес. Хотілося б 
брати участь в марафонах хоча б 
два рази в рік.

Розмову вів Радіслав Кокодзей

МАРАФОН ЯК СТИЛЬ жИТТЯ


